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Všech ny ty py se v mno ha va rian tách po uží va ly sou běž ně bez roz li še ní, kam by ly ode sí lá ny. Pro 
pro tek to rát se po uží va ly i do pisni ce s pou ze ně mec kým tex tem a na opak do ří še a ci zi ny i do pisni ce
dvoj ja zyč né, po dle to ho, kte rý typ byl mo men tál ně k dis po zi ci. Vět ši na po uži tých pro tek to rát ních 
do pisnic má na adresní stra ně da tum vy dá ní 1940 ne bo 1942, ně kte ré ma jí vy tiš tě nou ce nu 5 h, čas to
ozna če ní Me ri dian 024 a 24 1/2/1, FUPRA 024 aj.

Tex to vá stra na do pisnic ty pu A a B:

Zad ní stra na do pisni ce by la opat ře na stej ným stro jo pisným cyklosty lo va ným (u pro tek to rát ních 
do pisnic) ne bo tiš tě ným tex tem (u obou sku pin): „lch bestä ti ge dan kend den Empfang Ihres/Deines
Pa ke tes vom…“. Dě le ní lze za lo žit na zá klad ních od liš nos tech pře de psa né ho tex tu a způ so bu da ta ce,
i když u stro jo pis ných tex tů  je mno ho drob ných va ri ant.

Zá klad ní od liš nos tí v tex tu  je umís tě ní před lož ky „vom“ v dol ní řád ce ve vzta hu ke slo vu „dankend“
v hor ní řád ce:
1. typ „vom“ je pod pís me ny „an“;
2. typ „vom“ je pod pís me nem „e“.

Da ta ce se v tex tu vy sky to va la dvak rát. Hor ní údaj byl umís těn v pra vém ro hu ved le slo va „The re -
sienstadt“ a dal ší da ta ce by la sou čás tí tex tu. U obou ty pů mě la for mu úpl né ho čí selné ho ozna če ní ro -
ku, tj. 1943 a 1944.

V ně kte rých pří pa dech byl text do pl něn úda jem „Brief folgt“. Vý raz „Brief“ byl běž ně v do ku men tech
z ghet ta po uží ván pro ozna če ní lis tov ní zá sil ky - ni ko li ve smys lu do pi su ja ko zá sil ky v uza vře né obál -
ce. Vý raz „Brief folgt“ te dy ve sku teč nos ti zna me nal „do pisni ce ná sle du je“.

C. do pisni ce s čís lem for mu lá ře na tex to vé stra ně 

C 1: s čís lem 215
- text stej ný ja ko u pře de šlých ty pů, čas to bez úda je „Brief folgt“;
- „vom“ vždy umís tě no pod pís me nem „e“ slo va „bestä ti ge“ ve vý ra zu: „lch bestä ti ge dankend den

Empfang …“;
- da ta ce vždy vy zna če na pl ným čtyřčíslím, a to 1944;
- bar va do pisni ce: červe nohně dá, bé žo vá. 

C 2: s čís lem A6-335-V/7-VIII.44-50m-215
- text a umís tě ní před lož ky „vom“ stej né ja ko u for mu lá ře 215, bez úda je „Brief folgt“;
- da ta ce: 

a) obo jí da ta ce čtyřčíslím 1944
b) obo jí da ta ce trojčíslím 194
c) hor ní da ta ce u ná zvu The re sienstadt dvojčíslím 19 a dol ní trojčíslím 194.

Vy čer pá va jí cí ka ta log všech do pisnic a for mu lá řů vzta hu jí cích se k po uží vá ní při pouště cích zná mek
s po pi sem jed not li vých od chy lek tis ku, ba rev apod. by byl ob saž něj ší a na víc lze před po klá dat i je jich
dal ší, do sud ne dohle da né dru hy a va ri an ty. Zá mě rem stu die je spí še v šir ších sou vis los tech při blí žit 
je jich po uží vá ní a na zá kla dě pra menné ho ma te ri á lu osvět lit jed nu ze sou čás tí ži vo ta věz ňů v ghet tu,
kte rou by la ko mu ni ka ce s okol ním svě tem. Do pisni ce a ba lí ko vé zá sil ky by ly tím člán kem, kte rý je ješ -
tě spo jo val s je jich bý va lým ob čan ským ži vo tem.

Do pisni ce se stvr ze ním pří jmu ba lí ku by ly do břez na 1944 ode sí lá ny z poš tov ní ho úřa du v Bo hu šo vi cích
nad Ohří. Po sled ní zná mý po dej je z 21. 3. 1944. Franko va ly se 30ha lé řo vou pro tek to rát ní znám kou a orá -
že ly se ruč ním den ním ra zít kem poš tov ní ho úřa du v Bo hu šo vi cích nad Ohří. Ra zít ko by lo ku la té s můst -
kem a dvoj ja zyč ným ná zvem Bauscho witz ad Eger a Bo hu šo vi ce n. Ohří. Vel mi čas to byl na adresní stra -
ně zá sil ky vy zna čen údaj 11 b v krouž ku. 30h znám ka se po uží va la jak pro vnitř ní pro tek to rát ní styk, tak
pro do pisni ce se stvr ze ním pří jmu ba lí ku za sí la né do ří še. Franko vá ní 30h znám kou ne ko respondu je s po -
štov ním lis tov ním sa zeb ní kem plat ným od ro ku 1941 ani se sa zeb ní kem, kte rý byl sou čás tí no vé ho poš -
tov ní ho řá du z ro ku 1944, kde pro jed no du ché do pisni ce o nej vyš ším roz mě ru 14,8 x 10,5 cm by la ur če -
na mi ni mál ní saz ba 50 h, a to pro míst ní do pra vu. Vnitř ní pro tek to rát ní do pra va mě la ur če no por to 60 h.
Vy plá ce ní 30h znám kou do břez na 1944 na svěd ču je, že do pisni ce se stvr ze ním pří jmu ba lí ku by ly po dá -
vá ny ja ko tis ko vi ny. Ty pod lé ha ly na úze mí pro tek to rá tu výplatné mu 30 h, po kud je jich vá ha by la niž ší než
20 g. Za tis ko vi ny pro tek to rát ní poš ta po klá da la líst ky, kde by lo do vo le no: „vy zna čit ode si la te lo vo a pří -
jemco vo jmé no, stav, po vo lá ní, fir mu, ad re su, da tum, pod pis …, oslo ve ní…, po řa do vé ne bo evi den ční
čís lo tý ka jí cí se vý luč ně zá sil ky …“. Po klá da ly se za ně ta ké „rozmno že ni ny na pa pí ru … vy ro be né kni-
htiskem … ne bo me cha nic ké rozmno že ni ny na psa né ru kou ne bo psa cím stro jem … při spo leč ném po -
de ji ale spoň 10 zá si lek se zce la shodný mi rozmno že ni na mi“. Poš ta moh la uči nit i vý jim ky.
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Pře ve de ní po de je do pisnic se stvr ze ním pří jmu ba lí ku z Bo hu šo vic do Pra hy na ja ře 1944 by lo způ -
so be no prav dě po dob ně je jich vel kým množ stvím. Všech ny by lo nut no opat řit výplatní mi znám ka mi
a pře dat do Bo hu šo vic. Pře dá ní mu se la za jiš No vat ně mec ká slu žeb na. Za sí lá ní ku rýrní poš tou a pře dá -
ní ŽRS v Pra ze by lo jed no duš ší. ŽRS sa ma za jiš No va la vý plat ní znám ky i po dej do pisnic se stvr ze ním
při jmu k poš tov ní pře pra vě pře váž ně na po štov ním úřa du Pra ha 2 v Kap ro vé uli ci. Dru hým vy svět le ním
mů že být sku teč nost, že do šlo k vy po vě ze ní smlou vy me zi pro tek to rát ní poš tov ní sprá vou a říš ský mi
úřa dy a do pisni ce se stvr ze ním pří jmu za ča ly pod lé hat výplatné mu ja ko do pisni ce uží va né pro lis tov ní
styk. Je jich franko vá ní 60h znám kou od břez na 1944 u praž ských po dá ní to mu na svěd ču je. Část do -
pisnic za sí la ných praž ským pří jemcům by lo ta ké vy plá ce no 60h znám kou, ale vět ši nou by ly za sí lá ny
bez ní, zřej mě na zá kla dě sjed na né ho paušá lu, vypla ce né franko ty pem apod. Stej ně ja ko do pisni ce
po uží va né v lis tov ním sty ku  je po zdě ji do ru čo va li i ku rý ři ŽRS. Je jich do ru če ním ode sí la te li ba lí ku se
uza ví ral kruh evi den ce kaž dé jed not li vé při pouště cí znám ky a zá si lek na ní vá za ných.

Množ ství po uži tých připouště cích zná mek
O po č tu po uži tých při pouště cích zná mek ne byl dohle dán žád ný zá znam. Po dle roč ní zprá vy ži dov ské
sa mo sprá vy či nil po čet do šlých ba lí ků a ba líč ků do Te re zí na v ro ce 1944 530 811 ku sů, z to ho z ci zi ny
151 533 ku sů. Z pro tek to rá tu, z ří še a oku po va ných úze mí by mu se lo do jít 379 278 ba lí ků, tj. v prů mě -
ru 31 607 mě síč ně, při šesti denním cyk lu týd ne te dy ko lem 1 200 až 1 300 ks den ně. Zá sil ky s při pouště -
cí znám kou ne by ly odli še ny. Při bliž ný po čet po uži tých při pouště cích zná mek by snad mo hly lé pe osvět -
lit ná sle du jí cí dohle da né pra me ny.

Turnu sy pro při jí mám žá dos tí o při pouště cí znám ku
V zá pi su z jed ná ní ve li te le tá bo ra se ži dov ským star ším ze 3. 1. 194532 by lo uve de no, že ve li te li tá bo ra
byl pře dán 37. se znam při pouště cích zná mek. Bliž ší úda je chy bí a ani dří ve ani po zdě ji se ob dob ný 
zá pis v do cho va ných ma te riá lech ne vy sky tl. Vy chá zí me z před po kla du, že tak slo ži tá evi den ce při -
pouště cích zná mek, jak ji při bli žu je před chá ze jí cí text, by mě la smy sl jen teh dy, kdy by by la pro vá zá na
od oka mži ku vy hlá še ní turnu su pro ža da te le v ghet tu až po vy dá ní znám ky ode sí la te li v pro tek to rá tu. 
In for ma cím, kte ré by ly věz ňům po sky to vá ny v den ních rozka zech či ve Zprá vách ži dov ské sa mo sprá vy,
před chá ze lo je jich pro jed ná ní s ve li te lem tá bo ra. Me zi zá pi sy z jed ná ní ve li te le tá bo ra se ži dov ským
star ším a den ní mi roz ka zy (Zprá va mi ži dov ské sa mo sprá vy - ZŽS) te dy exis tu je blíz ký ob sa ho vý vztah.
V den ních rozka zech ne bo ZŽS by ly pra vi del ně vy hla šo vá ny turnu sy pro ode vzdá vá ní žá dos tí o
při pouště cí znám ky, a to po eta pách po dle dne pří cho du ža da te le do Te re zí na. Ča so vou po sloup nost
ně kte rých turnu sů a je jich etap se po da ři lo dohle dat:33

Vý dej for mu lá řů - žá dos tí o za řa ze ní do se zna mu pří jem ců
od 4. 8. 1943 (den ní roz kaz č. 348 z té hož dne)

Pří jem vy pl ně ných žá dos tí do 10. 8. 1943 (tam též) 
I. turnus od ?

do 12. 11.1943 (den ní roz kaz č. 377 ze 13. 11. 1943)
II. turnus od 13. 11.1943 (tam též)

do 23. 2. 1944 (den ní roz kaz č. 412 z 21.2. 1944)
do 5. 3. 1944 pro dlou že no (den ní roz kaz č. 418 ze 4. 3. 1944)

III. turnus od 16. 3. 1944 (den ní roz kaz č. 423 ze 16. 3. 1944)
do 16. 6. 1944 (ZŽS č. 20 ze 14. 6. 1944)

IV. turnus od ?
do 18. 9. 1944 (ZŽS č. 44 ze 14. 9. 1944)
do 20. 9. 1944 pro dlou že no (for mu lář s upo zor ně ním na ko nec IV.

turnu su)
V. turnus od 14. 9. 1944 (ZŽS č. 44 ze 14. 9. 1944)

do 2. 12. 1944 (for mu lář s upo zor ně ním na ko nec V. turnu su)
VI. turnus od ?

do 12. 4. 1945 (okruž ní list od dě le ní vnitř ní sprá vy - ve de ní bu dov
č. 368 z 11.4. 1945)

VI. turnus od 12. 4. 1945 (tam též)
do ?
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Nej lé pe do ku men to vá ny jsou turnu sy II. a III. s té měř kom plet ní mi eta pa mi.

II. turnus
1. eta pa (den ní roz kaz č. 377 ze 13. 11. 1943, pro oso by do šlé do 26. 2. 1942)
2. eta pa (den ní roz kaz č. 394 z 24. 12. 1943, pro oso by do šlé do 31. 5. 1942)
3. eta pa (den ní roz kaz č. 396 ze 30. 12. 1943, pro oso by do šlé do 16. 7. 1942)
4. eta pa (den ní roz kaz č. 402 z 19. 1. 1944, pro oso by do šlé do 22. 9. 1942)
5. eta pa (den ní roz kaz č. 408 z 5. 2. 1944, pro oso by do šlé do 21. 12. 1942)
6. eta pa (den ní roz kaz č. 409 z 9. 2. 1944, pro oso by do šlé do 16. 1. 1943)
7. eta pa (den ní roz kaz č. 411 z 15. 2. 1944, pro oso by do šlé do 5. 7. 1943)
8. eta pa (den ní roz kaz č. 412 z 21. 2. 1944, pro oso by do šlé do 23. 2. 1944)
9. eta pa (den ní roz kaz č. 418 ze 4. 3. 1944, pro zby lé, mož ná no vé, trans por ty pro dlou že na do 5. 3.

1944)

III. turnus
1. eta pa (den ní roz kaz č. 423 ze 16. 3. 1944, pro oso by do šlé do 14. 12. 1941)
2. eta pa (den ní roz kaz č. 427 z 29. 3. 1944, pro oso by do šlé do 31. 3. 1942)
3. eta pa (ZŽS č. 1 z 15.4. 1944, pro oso by do šlé do 20. 6. 1942)
4. eta pa (ZŽS č. 7 z 29. 4. 1944, pro oso by do šlé do 3. 8. 1942)
5. eta pa (ZŽS č. 11 z 10. 5. 1944, pro oso by do šlé do 20. 11. 1942)
6. eta pa (ZŽS č. 15 ze 30. 5. 1944, pro oso by do šlé do 31. 5. 1944)
7. eta pa (ZŽS č. 20 ze 14. 6. 1944, pro dlou že ní turnu su do 16. 6. 1944) 

Ve dru hém turnu su, kte rý tr val 3,5 až 4 mě sí ce, by lo ozná me no 9 etap. Při bliž ná dél ka jed né eta py by -
la 2 týd ny. Ve tře tím turnu su by ly dohle dá ny zřej mě všech ny eta py. Za 3 mě sí ce by lo vy hlá še no 7 etap,
te dy jed na eta pa při bliž ně za 13 dní. Ve IV. turnu su, prav dě po dob ně ta ké tří mě síčním, by lo dohle dá no
5 etap, ale prv ní chy bí. Dél ka jed né eta py by la opět zhru ba 14 dní. Po čet týd nů od po lo vi ny čer ven ce
1943 do kon ce ro ku 1944 vy chá zí při bliž ně na 75 a cyk lus jed not li vých etap na 2 týd ny. Po lo vi na ze 75
týd nů je 37,5. 37. se znam při pouště cích zná mek ze 3. 1. 1945, před lo že ný ži dov ským star ším ve li te li
ghet ta by mo hl od rá žet sku teč nost, že od za ve de ní při pouště cích zná mek v čer ven ci 1943 do kon ce ro -
ku 1944 by lo vy hlá še no 37 při bliž ně dvou tý denních cyk lů pro pří jem žá dos tí o při pouště cí znám ky, tak
jak jsou od lis to pa du 1943 do lo že ny vět ši nou čtrnácti denní mi eta pa mi jed not li vých turnu sů.

Evi den ce při pouště cích zná mek - čís la a sé rie
Prav di vost hy po té zy o jed not né evi den ci žá dos tí po da ných v turnu sech a je jich eta pách, se zna mů
před klá da ných ve li te li ghet ta a čí sel a sé rií, pod kte rý mi byl vý dej při pouště cích zná mek ve den v Pra -
ze, by mě la být do lo že na ta ké evi den cí Ži dov ské ra dy star ších v Pra ze. Ne ju ce le nějším pra me nem jsou
v tom to pří pa dě for mu lá ře s vý zvou pro vy zved nu tí při pouště cích zná mek a pro je jich za slá ní.

For mu lá ře by ly vždy opat ře ny da tem vy pl ně ní a čís lem a sé rií vy dá va né znám ky. Pou ze v prv ních
dnech po za ve de ní při pouště cích zná mek ozna če ní sé rie chy bí. Při jed not né evi den ci by ta ké vy dá va né
sé rie mě ly vy ka zo vat při bliž ně čtrnác ti den ní cyk lus, stej ně ja ko jed not li vé eta py turnu su pro pří jem žá -
dos tí o při pouště cí znám ky v ghet tu. Lze před po klá dat, a do stup né pra me ny to mu od po ví da jí, že žá dos -
ti věz ňů, sou stře dě né v Te re zí ně, by ly vždy na kon ci kaž dé eta py turnu su opat ře ny evi denč ní mi čís ly,
kte rá se ří di la po řa dím při jí ma ných žá dos tí. Z při ja tých žá dos tí byl vy tvo řen čís lo va ný se znam (sou pis).
Ten byl za slán Ústřed ní mu úřa du pro ře še ní ži dov ské otáz ky v Pra ze. Po dle se zna mu (po č tu žá dos tí) byl
pak ŽRS v Pra ze pře dán od po ví da jí cí po čet zná mek. Kaž dé mu to mu to vý de ji, ozna če né mu ja ko sé rie,
by lo v abe ced ním po řád ku při dě le no vel ké pís me no ne bo po zdě ji kom bi na ce vel ké ho a ma lé ho pís me -
ne a kaž dá jed not li vá pře dá va ná znám ka v sé rii mě la už při dě le no evi den ční čís lo shod né s čís lem žá -
dos ti v zasla ném se zna mu, to zna me ná, že již by la vy dá vá na pro urče né ho pří jem ce v pro tek to rá tu. Pod
tou to evi den cí ŽRS v Pra ze dá le ved la pře dá vá ní zná mek po bočkám (konsigna ce sé rií) a jednotli vým
pří jemcům v pro tek to rá tu pro střed nic tvím for mu lá řů pro osob ní vy zved nu tí znám ky ne bo for mu lá řů pro
je jí za slá ní. Po dle do cho va ných for mu lá řů, na kte rých mu se lo být ozna če ní sé rie a čís la znám ky vždy
uve de no, lze se sta vit abe ced ní řa du sé rií. Da ta ce v ná sle du jí cí ta bul ce zna me ná den, kdy by ly pro jed -
not li vou sé rii oba ty py for mu lá řů vy sta ve ny a čís la zná mek v zá vor ce jsou nej vyš ší do po sud dohle da ná
čís la na formu lá řích jed not li vých sé rií (po řa do vá čís la zde by la vy tvo ře na pro lep ší pře hled nost): 
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? bez uve de ní sé rie
1. A
2. B 26. 7. 1943 (1390)
3. C 10. 8. 1943 (1001)
4. D
5. E
6. F 31. 8. 1943 (1470)
7. G 11. 10. 1943 (1673)
8. H 20. 10. 1943 (1365)
9. I 16. 11. 1943
10. J 23. 11. 1943 (1927)
11. K 7. 12. 1943 (1028)
12. L 20. 12. 1943 (864)
13. M 15. 1. 1944 (1466)
14. N 26. 1. 1944 (1890)
15. O 16. 2. 1944 (1923)
16. P 28. 2. 1944 (1531)
17. Q 12. 3. 1944 (1456)
18. R 21. 3. 1944 (1993)
19. S 29. 3. 1944 (1691)

20. T 24. 4. 1944 (1726)
21. U 19. 5. 1944 (1680)
22. V 31. 5. 1944 (1900)
23. W 10. 6. 1944 (1807)
24. X 28. 6. 1944 (1444)
25. Y 30. 6. 1944 (1566)
26. Z 6. 7. 1944 (1297)
27. Aa 14. 7. 1944 (533)
28. Ab 5. 8. 1944 (1186)
29. Ač 17. 8. 1944 (1418)
30. Ad 24. 8. 1944 (1742)
31. Ae 9. 9. 1944 (1695)
32. Af
33. Ag 15. 1. 1945 (859) 
34. Ah 25. 1. 1945 (1038)
35. Ai
36. Aj
37. Ak 22. 3. 1945 (754) 
38. AI ? 3. 1945 (1799) 
39. Am 18. 4. 1945 (1957)

Vez me me-li za zá klad sé rie H až M, te dy šest sé rií, a do bu od 20. 10. 1943 do 5. 1. 1944, to je 76 dní,
by la vy dá vá na jed na sé rie v prů mě ru za 12 dní. Me zi vý de jem dal ších šes ti sé rií R až W uply nu lo 81 dní,
te dy na jed nu sé rii při pa dá 13,5 dne. Ve zhru ba dvou tý denních cyk lech, sa mo zřej mě se sta tis tic ký mi od -
chyl ka mi způ so be ný mi jed nak zaokrouhlo vá ním a pře de vším nepra vi delností sa mot ných sle do va ných
ak cí, se vyhla šo va né eta py turnu sů a vý dej jed not li vých sé rií ŽRS v Pra ze sho du jí. Sho du je se ta ké po -
čet dvou tý denních cyk lů (etap) od za ve de ní při pouště cích zná mek do kon ce ro ku 1944 a po řa do vé čís -
lo pře dá va né ho se zna mu ža da te lů o při pouště cí znám ku - 37. U po řa do vých čí sel vy dá va ných sé rií je
nut no po čí tat s ča so vým po su nem, te dy s do bou, kte rá uply nu la od ode vzdá ní žá dos ti v ghet tu do vy -
sta ve ní for mu lá řů pro vý dej zná mek či konsigna cí zná mek na ŽRS v Pra ze. Za po čí ta jí-li se na víc do se -
zna mu sé rií mi ni mál ně dal ší 1 až 2 vý de je zná mek bez ozna če ní sé rií v čer ven ci 1943, kte ré jsou pra me -
ny do lo že ny, i zde vy chá zí po řa dí 37. vý de je při pouště cích zná mek pří jemcům při bliž ně na únor či ma -
xi mál ně za čá tek břez na 1945, což od po ví dá před po kla du. Po tvr ze ní hy po té zy by zna me na lo ve li ce dů -
le ži tý fakt. Čís la zná mek, te dy čís la u sé rií zná mek na formu lá řích, se mo hou stát vo dít kem k dohle dá ní
po č tu po uži tých při pouště cích zná mek, pro to že od po ví da jí po č tu žá dos tí po da ných v ghet tu. Čís la vy -
dá va ných zná mek nepřekra ču jí hra ni ci 2 000. Dů le ži té ovšem je, že vy so ká čís la zná mek jsou i u po zděj -
ších sé rií -AI 1799, Am 1957 a na sle do va ném vzor ku for mu lá řů pro na pros to růz né pří jem ce je ce lá čtvr -
ti na čí sel zná mek vyš ší než 1 500. Vez me me-li po čet sé rií do dub na 1945, to je před po klá da ných 39 až
40, ná so be no dvě ma ti sí ci ku sů dá vá čís lo 78 až 80 ti síc po uži tých při pouště cích zná mek od je jich za -
ve de ní v čer ven ci 1943 do dub na 1945.

Zá vě rem, kte rý je zá ro veň vý zvou, lze ří ci, že při bliž ný po čet po uži tých při pouště cích zná mek by mo hl
být dohle dán sou stře dě ním nej vyš ších čí sel zná mek jed not li vých sé rií z for mu lá řů, kte ré se na chá ze jí ve
sbír kách mu zeí ne bo sbě ra te lů. Tím by by la hy po té za o po č tu sku teč ně poštovně po uži tých při pouště -
cích zná mek po tvr ze na či opra ve na.

Ne lze však při tom opo me nout sku teč nost, že vše, co se v ghet tu ode hrá lo, a to včet ně roz hod nu tí
o ži vo tě a smr ti věz ňů, zá vi se lo zce la na li bo vů li ve li te le tá bo ra a je ho nad ří ze ných. Je di ný je jich roz -
kaz mo hl v oka mži ku všech no změ nit. Pro to je mož né vy tvo řit, a to i na zá kla dě pra me nů, jen prav dě po -
dob ný ob raz poš tov ní his to rie te re zínské ho ghet ta a kaž dý dal ší pra menný ma te ri ál, kte rý se ješ tě vy skyt -
ne, ho mů že po tvr dit ne bo po opra vit.

Ta to kni ha po pi su je pou ze jed nu část ži vo ta věz ňů v te re zín ském ghet tu, s cí lem, aby by lo do ku men -
to vá no a ne by lo za po me nu to bez prá ví, kte ré mu by li věz ni - mu ži, že ny i dě ti - vy sta ve ni.
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